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K
äsissäsi on Sivari & Totaa

liin ensimmäinen koulunu

mero. Sisällöllisesti nume

ro ei välttämättä poikkea kovin

paljon tavanomaisesta. Liittoa ja

aseistakieltäytymisen perusasioita

on esitelty tavallista enemmän.

Asevelvollisuuteen liittyvät kysy

myksethän ajankohtaistuvat väis

tämättä useimmille miehille jo

kouluiässä. Armeijoihin on aina

värvätty nimenomaan nuoria, oli

kyse sitten asevelvollisuusarmei

jasta, ammattiarmeijasta tai mistä

tahansa asejoukkiosta. Samuli

Parosen sanoin ”vanhat tekevät

sodat nuorille”. Niinpä sotilasvi

ranomaiset niin Suomessa kuin

kansainvälistikin kohdistavat ar

meijan ja sotilasuran mainonnan

nimenomaan nuoriin. Siksi nuo

ret ovat tärkeä kohderyhmä myös

rauhanliikkeelle.

Toisinaan antimilitaristit käyt

tävät värväysikäisten tavoittami

seen itse asiassa samoja kanavia

kuin sotilasviranomaisetkin.

Aseistakieltäytyjäliiton toiminnas

sa selvin esimerkki asiasta on jo

kasyksyinen kutsuntakampanja,

jossa jaetaan kutsuntatilaisuuteen

jonottaville tietoa siviilipalveluk

sesta ja totaalikieltäytymisestä.

Vielä sukupolvi sitten monet kut

suntaikäiset eivät saaneet mis

tään muualta tietoa vaihtoehdois

ta asepalvelukselle, eivät sen

enempää armeijan kotiin lähettä

mästä informaatioläpyskästä kuin

itse kutsuntatilaisuudestakaan.

Asia näkyi myös siinä, että suu

rimmassa osassa Aseistakieltäyty

jäliiton neuvontapuhelimeen soi

tetuista puheluista kyseltiin aivan

perusasioita siviilipalveluksesta ja

siihen hakeutumisesta. Sittemmin

Internet ja jossain määrin myös

kutsuntaviranomaisten asenteen

muuttuminen on helpottanut ti

lannetta huomattavasti. Nykyään

perusasiat aseistakieltäytymisestä

saa vaivattomasti tietoonsa vaik

kapa Aseistakieltäytyjäliiton netti

sivuilta.

Kaikkein merkittävin muutos

lienee kuitenkin se, että nykyään

asevelvollisuuden perusteista ja

tulevaisuudesta käydään Suomes

sakin julkista keskustelua, ylivoi

maisen enemmistön Euroopan

maista jo luovuttua asevelvolli

suudesta (niin lännessä kuin idäs

sä). Yleiseurooppalaiset turvalli

suuspoliittiset muutokset eivät

toki ole olleet pelkästään myön

teisiä. Koulutettujen ammattiar

meijoiden profiilin nousu on vai

kuttanut myös siihen että Suo

mestakin on ISAFoperaation

kautta tullut sodan osapuoli Afga

nistanissa.

Jarkko Saipio



4
/2
0
11

3

Kotimaa

P
ääesikunnan oikeudellinen

osasto antoi joulukuun lo

pussa vastauksen Aseista

kieltäytyjäliiton kirjeeseen siviili

palvelushakemusten käsittelystä

puolustusvoimissa. Vastauksen ai

heena on AKL:n alkusyksyllä eri

joukkoosastoille lähettämä kirje,

jossa epäiltiin armeijan viivyttele

vän usein tahallisesti  ja laitto

masti  varusmiespalveluksen ai

kana jätettyjen siviilipalvelusha

kemusten käsittelyssä. Sivariin

haluavat joutuvat viettämään

odotusajan armeijapalvelusta

suorittaen.

Kuten olettaa sopii, ongelman

olemassaoloa ei vastauksessa tun

nusteta. Pääesikunnan mukaan

sen asiaa koskevissa selvittelyissä

"ei ole tullut esille mitään sellai

sia seikkoja, joiden johdosta olisi

syytä epäillä että varusmiespalve

luksen aikana jätettyjen siviilipal

velushakemusten käsittelyssä

esiintyisi lainvastaista viivytttelyä

tai siviilipalvelukseen hakeutuvia

varusmiehiä olisi muutoin koh

deltu epäasiallisesti."

Pääesikunta kertoo saaneensa

tietoonsa yhden "yksittäistapauk

sen", jossa asian käsittely oli veny

nyt neljään vuorokauteen, "mihin

on kiinnitetty kyseisen joukko

osaston huomiota". "Kaikissa jouk

koosastoissa siviilipalvelushake

muksen jättäneet varusmiehet on

kotiutettu pääsääntöisesti hake

muksen jättöpäivänä tai sitä seu

raavana päivänä, mikäli kotiutta

mistoimenpiteiden ja käytännön

järjestelyjen johdosta kotiuttami

nen ei ole ollut hakemuksenjättö

päivänä enää mahdollista", vas

tauksessa kerrotaan. Pääesikun

nan mielestä siviilipalvelukseen

hakeutuvien varusmiesten haas

tatteleminen ennen kotiuttamista

ei ole lainvastaista, mutta "joukko

osastoissa on kiinnitetty huomiota

siihen, että keskustelutilaisuudes

sa ei millään tavoin tiedustella si

viilipalvelushakemuksen jättävän

varusmiehen vakaumukseen liitty

viä syitä tai painosteta häntä peru

maan hakemusta."

Vastauksen jälkeen on siis mus

taa valkoisella siitä, ettei aiheeton

viivyttely tai sivariin hakevien

minkäänlainen painostaminen ole

armeijan mielestä hyväksyttävää.

Mikäli sinulla on kokemuksia ti

lanteesta, joissa tällaista on kui

tenkin esiintynyt, ota yhteyttä

Aseistakieltäytyjäliittoon!

Presidentti

armahti totaali

kieltäytyjän

T
asavallan presidentti Tarja

Halonen armahti totaali

kieltäytyjä VilleVeikka

Riikosen presidentin esittelyssä

16.12. Riikonen oli tuomittu 181

vrk:n vankeusrangaistukseen Por

voon käräjäoikeudessa maalis

kuussa 2011. Hän oli suorittanut

tuomiotaan elokuusta alkaen, ja

armahdushetkellä siitä oli jäljellä

noin kaksi kuukautta. Armahdus

päätöksiä ei perustella.

Järjestöuutisia

A
seistakieltäytyjäliitto jär

jesti nyt jo perinteeksi

muodostuneen syysko

kousviikonlopun 25.–26.11.

Tapahtumapaikkana oli tällä

kertaa Vanha talli Espoossa.

Ohjelmaan kuului itse liittoko

kouksen lisäksi työryhmien ko

kouksia ja esitelmiä muun

muassa uusista sotateknolo

gioista ja naisten oikeuksista

interventiosodassa. Herkullista

ruokaa ja saunomistakaan ei

unohdettu.

Liittokokouksessa hyväksyt

tiin ensi vuoden toimintasuun

nitelma ja talousarvio sekä va

littiin puolet 12jäsenisestä

hallituksesta. Uusina jäseninä

hallitukseen valittiin Sini Suo

mela ja Tiia Sainio. Lisäksi

hallituksessa valittiin jatka

maan Paavo Kolttola, Jarkko

Mäkipää, Juho Narsakka,

Pipsa Toivonen ja Tuuli

Vuori. Järjestäytymiskokouk

sessaan 11.12. hallitus valitsi

uudeksi puheenjohtajakseen

Paavo Kolttolan. Varapuheen

johtajaksi valittiin edellinen pj.

Tuuli Vuori ja sihteeriksi Pipsa

Toivonen.

Armeija selvitellyt
sivarihakemusten
käsittelyä
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E
duskunta hyväksyi Suomen

liittymisen henkilömiinat

kieltävään Ottawan sopi

mukseen äänestystuloksella

110–47. Huomattavan monet

kansanedustajat olivat poissa ää

nestyksestä. Myös puolueiden ri

vit repeilivät.

Suomen tie osaksi miinakielto

sopimusta on ollut poikkeukselli

sen pitkä. Ottawan miinakieltoso

pimus solmittiin vuonna 1997 ja

se ratifioitiin vuonna 1999. Edus

kunnan periaatteellinen tuki

yleismaailmalliselle jalkaväkimii

nakiellolle ilmaistiin jo vuoden

1997 turvallisuus ja puolustuspo

liittisessa selonteossa, ja alkupe

räisenä tavoitteena oli liittyä mii

nakieltosopimukseen jo vuonna

2006. Aikataulua kuitenkin myö

hennettiin 2004 turvallisuus ja

puolustuspoliittisessa selonteossa,

jossa linjattiin Suomen liittyvän

Ottawan sopimukseen vasta

vuonna 2012.

Eduskunnan päätöksen jäl

keen yhtään EUmaata ei ole mii

nakieltosopimuksen ulkopuolella,

ja sen on allekirjoittanut 80%

maailman valtioista. Kansainväli

sen miinakieltokampanja ICBL:n

mukaan valtaosa henkilömiinojen

uhreista on siviileitä. Henkilömii

nat myös jäävät räjähtämättömi

nä ympäristöön vuosikausiksi

konfliktin päättymisen jälkeen.

Raivaustyö on mahdollista, mutta

erittäin hidasta ja kallista.

Suomen miinat tuhotaan

Ottawan Yleissopimus kieltää jal

kaväkimiinojen käytön, varas

toinnin, tuotannon ja siirron. So

pimus velvoittaa sopimuspuolia

myös tuhoamaan jo olemassa ole

vat jalkaväkimiinavarastot vii

meistään neljän vuoden kuluttua

siitä, kun sopimus on astunut voi

maan kyseisen sopimuspuolen

osalta. Suomessa olevat noin mil

joona henkilömiinaa onkin tuhot

tava varastoista vuoteen 2016

mennessä.

Vaikka perussuomalaisten

Tom Packalen Jussi Niinistön

tukemana esitti kansainvälisen

sopimuksen hylkäämistä, sai mii

nakieltosopimus tuekseen selvän

enemmistön. – Hylkäämistä esit

täessään perussuomalaiset ovat

väärässä miinaasiassa. On tärke

ää, että Suomi osallistuu sopi

muksiin, joilla luodaan yhteisiä

pelisääntöjä siihen, mikä sodan

käynnissä on oikeutettua ja mikä

ei, toteaa Rauhanliiton toimin

nanjohtaja Laura Lodenius.

Sopimukseen liittymisessä on

myös mukana korvauskytkös.

Puolustusvoimat on saanut yh

teensä 300 miljoonaa euroa hen

kilömiinat korvaaviin hankintoi

hin. Korvauksista noin kaksi kol

masosaa on jo käytetty tai varat

on sidottu tuleviin hankintoihin.

Sopimus saavuttaa
tavoitteitaan

Laura Lodenius on toiminut mii

nakampanjassa jo yli viidentoista

vuoden ajan, ja seurannut asian

hidasta etenemistä Suomessa ko

ko poliittisen keskustelun ajan.

Pitkän työn ansiosta myös meillä

päästiin juhlistamaan sopimuksen

voimaan astumista. Miinakielto

sopimuksen allekirjoittaminen on

tuontut asialle myös kansainvälis

tä huomiota ja onnitteluja eri

puolilta maailmaa.

Sopimus on myös todistettu

käytännössä toimivaksi. – Miina

kieltosopimuksen myötä miinojen

tuotanto ja kansainvälinen kaup

pa on tyrehdytetty ja käytännössä

niiden käyttö konflikteissa on

minimissään. – Miinauhrien mää

rä on laskenut raivauksen johdos

ta dramaattisesti, eikä uusia mii

noja enää kylvetä, Lodenius ker

too.

Kansainvälinen miinakielto

kampanja ICBL sai työstään No

belin rauhanpalkinnon vuonna

1997 yhdessä koordinaattorinsa

ja lähettiläänsä Jody Williamsin

kanssa.

Suomi allekirjoitti
miinakieltosopimuksen

Teksti : Hanna Kaisa Hel lsten

Kotimaa
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E
uroopan ihmisoikeustuo

mioistuimen jaosto vahvisti

22.11.2111 turkkilaisen

aseistakieltäytyjän tapauksesta

antamassa ratkaisussaan, että

aseistakieltäytyminen kuuluu Eu

roopan ihmisoikeussopimuksen

9. artiklan piiriin. Kyseinen ar

tikla turvaa uskonnon, ajattelun

ja omantunnon vapauden.

Ratkaisussa käsiteltiin turkki

laista Jehovan todistajaa, joka oli

vangittu toistuvasti sotilaspalve

luksen suorittamisesta kieltäyty

misen johdosta. Hänet oli mää

rätty palvelukseen noin 15 ker

taa. Ihmisoikeustuomioistuimen

suuri jaosto oli katsonut aseista

kieltäytymisenoikeuden kuuluvan

sopimuksen piiriin jo aikaisem

min vuonna 2011 armenialaisen

aseistakieltäytyjän tapauksesta

antamassaan ratkaisussa.

Tuomioistuin totesi, että Tur

kin käytäntö nostaa useita oi

keusjuttuja aseistakieltäytyjiä

vastaan niin, että tuomiokierre

voi jatkua periaatteessa koko lop

puelämän, "ei sovi demokraatti

sen yhteiskunnan lainkäyttöön."

Tuomioistuimen totesi, että useat

peräkkäiset syytteet tilanteessa,

jossa Turkissa ei ole oikeudenmu

kaista siviililuontoista palvelus

vaihtoehtoa, merkitsevät ihmisoi

keussopimuksen 9. artiklan rikko

mista.

Tuomioistuin katsoi myös, et

tä tapauksessa oli rikottu ihmi

soikeussopimuksen 6. artiklan 1.

kohtaa, joka turvaa oikeudenmu

kaisen oikeudenkäynnin. Tuo

mittu oli joutunut sotilasrikos

tuomioistuimen eteen, vaikka oli

palvelusta aloittamattomana si

viili. Päätöksessä sanotaan: "Tuo

mioistuin pitää ymmärrettävänä,

että valittaja, ainoastaan armei

jan upseereista koostuvan tuo

mioistuimen eteen joutuva siviili,

jota syytetään sotilaspalveluk

seen liittyvistä rikoksista, on

huolissaan joutuessaan armei

jaan kuuluvien tuomareiden

eteen tilanteessa, jossa armeijaa

voidaan pitää oikeusprosessin

osapuolena... Ottaen huomioon,

että hakijan epäilyjä tuomioistui

men riippumattomuudesta ja

puolueettomuudesta voidaan pi

tää objektiivisesti oikeutettuina,

tuomioistuin toteaa, että tässä

suhteessa on rikottu artiklan 6

kohtaa 1."

Käytännössä päätöksessä siis

sanotaan, ettei armeijaan värväy

tymästä kieltäytyviä pitäisi tuoda

sotilasoikeuden eteen.

Euroopan ihmisoikeustuo

mioistuimen päätös herätti kes

kustelua aseistakieltäytymisoikeu

den tunnustamisesta Turkissa.

Toiveita uudenlaisesta suhtautu

misesta herätti oikeusministeri

Sadullah Erginin lausunto, jonka

mukaan aseistakieltäytymisoikeu

den tunnustamista "arvioidaan,

siitä keskustellaan ja se tuodaan

parlamentin käsiteltäväksi, mikäli

näin sopivaksi katsotaan". Nämä

toiveet kuitenkin kuolivat kun

Turkin pääministeri Recep

Tayyip Erdogan ilmoitti AKpuo

lueen parlamenttiryhmän ko

kouksessa 22.11, että asia on

poistettu hallituksen esityslistalta.

Uusien sotilaspalveluksen suo

rittamista koskevien säännösten

mukaan vähintään kolme vuotta

ulkomailla asuneet Turkin kansa

laiset voivat ostaa vapautuksen

sotilaspalveluksesta maksamalla

10 000 euroa. Maksamisen jäl

keen heidät vapautetaan sotilas

koulutuksesta eikä säännöksen

soveltamisessa ole ikärajaa. Sään

nös astuu voimaan heti kun se on

julkaistu valtion virallisessa leh

dessä, Resmi Gazetessa.

(COUpdate, December 2011, No. 70)

Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin

vahvisti oikeuden
kieltäytyä aseista
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa, Ranskassa

Ulkomaat
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Afganistanin armei jan joukkoja Helmlandissa. (cc)(by)(nc) Defence images

H
yvää iltaa. Nyt puhuessa

ni teille tammikuun 25.

päivän alkuun on jäljellä

muutama minuutti. Tämä on en

simmäinen kerta, kun pääsen pu

humaan teille suoraan niiden 302

päivän jälkeen, jotka vietin ase

voimien ylimmän neuvoston

määräyksestä vangittuna.

Ensinnäkin haluan kiittää

kaikkia egyptiläisiä ja ulkomaa

laisia aktivisteja, jotka tekivät ta

vattoman paljon työtä, jotta pää

sisin jälleen keskuuteenne ja että

saisin takaisin vapauteni: fyysisen

vapauteni, sananvapauteni, mie

lipiteenvapauteni ja uskonvapau

teni. Se, että vapauteni on tänään

koittanut, ei johdu yksin nälkäla

kostani eikä kaikesta siitä mitä it

se tein, vaan myös teidän tues

tanne ja ponnisteluistanne va

pauteni eteen. Minun on syytä

kiittää teitä työstänne.

Haluan ihmisten tietävän, että

kiellän sotilasdiktaattori Moham

med Hussein Tantawin päätök

sen armahtaa minut. Vastustan

sanaa ”armahtaa”, koska en teh

nyt mitään rikosta, josta armeijan

päällikkö voisi minut armahtaa.

Sen sijaan käytin sanan ja mieli

piteenvapauttani, käytin oikeutta

ni esittää julkisesti ajatuksiani ja

uskomuksiani. En tehnyt rikosta.

Jos asevoimien ylin neuvosto

pyrki parantamaan kuvaansa ih

misten silmissä, sen olisi pitänyt

luopua syytteistä alun alkaen ja

julistaa minut syyttömäksi niihin

valheisiin, joita moraaliasioiden

osasto ja kieroutuneet tiedustelu

palvelun minusta levittivät. Nyt

minun rikosrekisteriini jäävät

väärät ja väärennetyt syytökset,

joista sotilasjuntta teeskentelee

armahtaneensa minut. Sen sijaan

heidän itsensä pitäisi anoa ar

mahdusta kansalta.

Jos sotilasneuvosto kuvitteli,

että vapauttamalla minut tänään

vankilasta, he voisivat keskeyttää

vallankumouksen. Että he näin

vakuuttaisivat ihmiset olemaan

huomenna 25. tammikuuta lähte

mättä kaduille vaatimaan loppua

sotilasvallalle, heinäkuun milita

ristiselle hallinnolle ja diktatuuril

le – sen laadusta tai uskonnosta

riippumatta. Haluan kieltää hei

dän kuvitelmansa ja sanoa, ettei

vapauttamiseni tarkoita, että mi

litarismista on tullut hyvää tai et

tä hallinto olisi muuttunut. Se ei

tarkoita, että Egyptissä olisi nyt

demokratia tai sanan ja mielipi

teenvapaus.

Haluan teidän tietävän, että

ne 302 päivää jotka vietin vanki

lassa olivat yhtä kärsimystä ja ki

pua. Kaikki se kärsimys ja kipu

tuotettiin asevoimien ylimmän

neuvoston jäsenten suorilla käs

kyillä. Näin ollen, jos otamme

huomioon että mielipidevanki

kärsii koko tuon ajan maan po

liittisen johdon käskystä, se tar

koittaa että kyseessä on korrup

toitunut, epäoikeudenmukainen,

koppava ja verinen hallinto. Em

me voi vaieta siitä, emme enää

päivääkään, sillä se tarkoittaisi,

että altistamme oman ja sisarus

temme elämät ja kaikkien Egyp

tissä asuvien rakkaittemme elä

mät sen mielivallalle.

Kaipaan poliittista työtä ja is

tumista kanssanne Tahririn au

kiolla. Kaipaan blogini kirjoitta

mista. Kaipaan hyviä keskustelu

jani ihmisten kanssa, vaikka he

olisivatkin kanssani eri mieltä.

Mutta pyydän teiltä lupaa: minun

täytyy levätä tasan kaksi päivää.

Näiden kahden päivän aikana

fyysinen ja psyykkinen terveyteni

palautuu, käyn terveystarkastuk

sessa ja yritän kuroa kiinni eris

tykseni vankeudessa ja mediapi

mennossa tietoihini jättämiä auk

koja. Lupaan palata takaisin

vallankumouksen riveihin mah

dollisimman nopeasti kunhan ter

veyteni ja olosuhteet sen sallivat.

Lopuksi haluan lähettää viestin

asevoimien ylimmälle neuvostol

le. Haluan kertoa heille, että kun

Egyptin kansa huomenna lähtee

kaduille, neuvoston kannattaa al

kaa pian etsimään hyviä ja nokke

lia lakimiehiä auttamaan heitä

Haagin kansainvälisessä rikostuo

mioistuimessa.

Minulla ei ole sanaa tai lauset

ta, jolla lopettaisin paitsi se jota

varmasti miljoonat egyptiläiset

huutavat huomenna Tahririlla:

”Alas sotilashallinto!”.

Ulkomaat

Maikel Nabil Sanad vapautettu
Egypti lä inen aseistakieltäytyjä ja blogisti Maikel Nabi l Sanad vapautetti in
vanki lasta 2 4. 1. 2 012 . Hänet ol i tuomittu soti lasoikeudessa kahdeksi vuodeksi
vanki laan armei jan toimia kritisoineiden blogikirjoitustensa takia.

Vapauduttuaan vankeudesta Maikel Nabi l Sanad tervehti maai lmaa

videoviesti l lä , joka löytyy WRI: n www-sivui lta http: //wri-irg. org/node/14468



4
/2
0
11

7

Ulkomaat

W
ar Resisters' Internatio

nalin saaman tiedon

mukaan aseistakieltäy

tyjä Muhammed Serdar Delice

pidätettiin marraskuun lopulla. Ei

ole tietoa, missä häntä pidetään

tai mistä häntä syytetään.

Muhammed Serdar Delice ju

listautui aseistakieltäytyjäksi

2.3.2010 palveltuaan Turkin ar

meijassa viisi kuukautta. Hän jätti

palaamatta lomalta ja julistautui

sen sijasta aseistakieltäytyjäksi.

Hän ilmoitti, ettei halunnut liittyä

eiislamilaiseen armeijaan.

Aseistakieltäytymisoikeus kuu

luu Europan ihmisoikeussopi

muksen yhdeksännessä artiklassa

ja kansalais ja poliittisia oikeuk

sia koskevan yleissopimuksen 18.

artiklassa turvattuihin oikeuksiin.

22.11.2011 tapauksesta Ercep vs.

Turkki antamassaan ratkaisussa

Euroopan ihmisoikeustuomiois

tuin totesi, että aseistakieltäyty

misoikeuden evääminen merkit

see Euroopan ihmisoikeussopi

muksen 9. artiklan rikkomista.

Aseistakieltäytyjän ainoa mah

dollisuus toimia vakaumuksensa

mukaan on kieltäytyä värväyty

mästä armeijaan. Tämä saattaa

johtaa noidankehään, jossa aseis

takieltäytyjä saa vastaansa yhä

uusia oikeusjuttuja. Periaatteessa

kierre saattaa jatkua aseistakiel

täytyjän kuolemaan saakka. Ihmi

soikeustuomioistuimen mukaan

tällainen ei saa kuulua de

mokraattisen yhteiskunnan lain

käyttöön.

Muhammed Serdar Delice on

toinen turkkilainen muslimiaseis

takieltäytyjä, joka on kieltäytynyt

palveluksesta uskonnollisen va

kaumuksensa johdosta. Aseista

kieltäytyjä Enver Aydemir pidä

tettiin ja tuomittiin kymmeneksi

kuukadeksi vankilaan vuonna

2009. Hänet vapautettiin kesä

kuussa 2010.

Turkissa on tällä hetkellä van

gittuna myös toinen aseistakiel

täytyjä, İnan Suver.

K
olumbian perustuslakituo

mioistuimen uusi ratkaisu

rajoittaa laajalle levinnyttä

pakkovärväystä, paikalliselta ni

meltään "batidas". Käsite tarkoit

taa armeijan suorittamia ratsioita,

joissa se kidnappaa armeijapalve

lusta suorittamattomia nuoria

miehiä kaduilta ja kodeistaan ka

sarmille suorittamaan sotilaspal

velusta.

Kolumbian värväyslain mu

kaan niitä, jotka eivät rekisteröi

dy asepalvelusta varten tai il

maannu terveystarkastukseen

palveluskelpoisuuden määräämi

seksi, voidaan rangaista sakolla.

Palvelukseen saapumatta jättä

neet taas luokitellaan "remisoik

si", karkureiksi, joiden on ratkais

tava tilanteensa suorittamalla

sotilaspalvelus tai saamalla va

pautus. Laki antaa armeijalle oi

keuden etsiä remisoja, muttei re

kisteröitymättömiä tai terveystar

kastuksesta poisjääneitä.

Tuomioistuin totesi ratkaisus

saan, että viranomaisilla on oi

keus pakottaa rekisteröitymättö

mät rekisteröitymään, mutta vain

siihen, ei aloittamaan saman tien

sotilaspalvelusta. Tuomioistuin

korosti myös, että tällaisen henki

lön saa kiinniottaa vain siksi ajak

si, jonka rekisteröiminen kestää.

Sen sijaan palvelukseen määrät

tyjen ja siitä poisjääneiden "remi

sojen" osalta tuomioistuin piti rat

siavärväystä perustuslain mukai

sena.

Jää nähtäväksi, muuttuuko pit

kälti pakkovärväykseen perustuva

värväyskäyntöntö todella perus

tuslakituomioistuimen päätöksen

seurauksena.

Samaan aikaan Barrancaber

mejan alueen antimilitaristit ja

ihmisoikeusaktivistit ovat saaneet

uhkauksia "Los Rastrojos" nimi

seltä puolisotilaalliselta organi

saatiolta. Rastrojos on osa Norte

del Vallen voimakasta huumekar

tellia. Eräälle ammattiyhdistyksen

jäsenelle toimittamassaan viestis

sä Rastrojos määräsi useita järjes

töjä, joukossaan aseistakieltäyty

järyhmä Quinto Mandamiento,

lopettamaan mielenosoitusten ja

tapahtumien järjestämisen soti

laalliseksi kohteeksi julistamisen

uhalla. Quinto Mandamiento on

saanut vastaavanlaisia uhkauksia

jo vuonna 2008.

Aseistakieltäytyjä Muhammed Serdar

Delice pidätetty Turkissa

Kolumbian perustuslakituomioistuin
rajoittaa pakkovärväystä

Kolumbian armeijalla
on tapana laittomasti
pakkovärvätä nuoria
miehiä kaduilta tai jopa
suoraan kotoa.
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Aseistakieltäytyminen

P: Millaisia tuntemuksia sinulle

jäi puheenjohtajakaudestasi,

Tuuli?

T: Puheenjohtajana olo oli to

della antoisaa ja kivaa, vaikka

haasteitakin on tietenkin riittä

nyt. Sivarilakihan muuttui juuri

puheenjohtajuuden aloitettuani,

ja tämän jälkeen liiton toimin

taan on tullut uusia suuntia.

Muun muassa kansainvälinen yh

teistyö on aktivoitunut ja globaa

lin militarismin teemat ovat

nousseet esiin aiempaa enem

män. Kauteni aikana mukaan on

myös tullut paljon uusia ihmisiä,

mistä olen ollut iloinen.

Entä Paavo, kuinka olet itse

päätynyt tähän?

P: Ensimmäistä kertaa tulin

mukaan Aseistakieltäytyjäliiton

toimintaan liiton järjestämän

Strasbourgin NATOhuippuko

kouksen vastamielenosoitus bus

simatkan kautta. Sitä ennen liitto

oli tullut tutuksi etsiessäni tietoa

aseistakieltäytymisvaihtoehdois

ta. Hallituksessa olen ollut syk

systä 2009.

T: Millä mielellä aloitat pu

heenjohtajuuskauden?

P: Hyvillä mielin. Toiminnassa

on mukana paljon uusia innok

kaita ihmisiä. Odotan että vuo

desta tulee mielenkiintoinen ja

ihmiset tuovat toimintaan omia

uusia ideoitaan.

T: Viime vuosina keskustelu

asevelvollisuuden mielekkyydestä

on kiihtynyt. Toisaalta antimilita

ristinen toimintakin muuttuu, ku

ten jo totesin. Nämä asiat vaikut

tanevat sinunkin kaudellasi?

P: Justiinsa. Asevelvollisuuden

tarkoituksenmukaisuudesta on

noussut yhä enemmän keskuste

lua ja siihen kohdistuu myös

muutospaineita. Tilanne näkyy

myös osittain siviilipalveluksen

kohdalla, jonka muokkaamiseen

on alkanut esiintyä laajemmin vi

ranomaisten kiinnostusta. Ajoit

tain nousee esille tiettyjä pyrki

myksiä militarisoida siviilipalve

lusta tai kehittää sitä

asevelvollisuutta pönkittävään

suuntaan.

T: Niinpä. Tämä asettaa uusia

haasteita aseistakieltäytymistoi

minnalle. Suomen sotiminen ul

komailla on toinen tähän liittyvä

teema.

P: Kyllä. Vaikka NATOjäse

nyys herättää vilkasta keskuste

lua, juurikaan ei puhuta Suomen

nykyisestä ja tulevasta NATOyh

teistyöstä, esimerkkinä Suomen

sotiminen Afganistanissa.

P: Muuten, miten itse olet pää

tynyt mukaan toimintaan?

T: Jyväskylän paikallisryhmäs

tä, johon menin mukaan vuositu

hannen alkupuolella. Järjestimme

muun muassa Kutsuntakampan

jaa ja jaoimme muutenkin antimi

litaristista informaatiota paikka

kunnalla.

P: Kutsuntakampanja toimii

edelleenkin aktiivisesti useilla

paikkakunnilla ja on tärkeä osa

liiton toimintaa, mutta aktiiviset

paikallisryhmät ovat nykyään vä

hissä. Olisiko sinulla neuvoja pai

kallistoiminnasta kiinnostuneille

ihmisille?

T: Kannattaa ottaa yhteyttä

AKL:n toimistoon, josta saa neu

voja ja materiaalia sekä mahdolli

sesti muiden paikkakunnalla ole

vien toiminnasta kiinnostuneiden

yhteystietoja, mikäli meillä sellai

sia on. Olen itse käynyt kertomas

sa paikallisryhmätoiminnasta eri

paikkakunnilla, ja varmasti nyky

äänkin joku keskustoimistolta voi

lähteä matkaan mikäli tarvetta

sellaiselle tuntuu olevan.

P: Aktiivinen ja iso paikallis

ryhmä on tietenkin hieno asia,

mutta paljon voi tehdä myös il

man sitä. Esimerkiksi viedä anti

militaristista materiaalia koului

hin tai juuri järjestää kutsunta

kampanjaa.

T: Joillakin paikkakunnillahan

ei ole paikallisryhmää, mutta niis

sä järjestetään Ruokaa ei aseita

–tapahtumia, joissa jaetaan il

maista kasvisruokaa. Toimistolta

han saa apua myös REA tapahtu

man –järjestämiseen. Ihan asiasta

kolmanteen, mitä odotat alkaval

ta vuodelta?

P: Uusien naamojen näkemi

nen on aina mukavaa, joten odo

tan innolla uusien iltaa 11.4. Tie

tenkin myös bussimatka NATO

Game Over tapahtumaan Belgi

aan maalis ja huhtikuun vaih

teessa on yksi vuoden kohokoh

dista. Entä sinä?

T: Minäkin odotan innolla bus

simatkaa. Toivottavasti saadaan

taas paljon hyviä tyyppejä mu

kaan ja päästään toteuttamaan

hyvä tempaus. Lisäksi odotan

mielenkiinnolla Saksassa kesä

kuussa järjestettävää Countering

the Militarisation of Youth –semi

naaria, johon AKL on lähettämäs

sä edustajiaan. Seminaari liittyy

liiton kansainvälisen kattojärjes

tön, War Resisters’ Internationa

lin, uuteen samannimiseen kam

panjaan, joka käsittelee armeijoi

den tapoja tuoda itseänsä

lähemmäs nuorten elämää samal

la kehittäen uusia rekrytointita

poja. Toivon, että seminaarista

saadaan liitonkin kampanjointiin

uutta materiaalia.

Aseistakieltäytyjäliiton hallituksessa tapahtui loppuvuodesta
suurempi muutos, kun Paavo Kolttola valittiin uudeksi pu
heenjohtajaksi. Neljä vuotta eli kahdeksan kautta puheenjoh
tajana toiminut Tuuli Vuori siirtyi samalla varapuheenjohta
jaksi. Väistyvä ja aloittava puheenjohtaja pitivät muutoksen
kunniaksi rupattelutuokion liiton tilanteesta.
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Aseistakieltäytyminen

Reservin

kieltäytyminen

Armeijan käynyt voi kieltäytyä

reservistä hakeutumalla täy

dennyspalvelukseen. Hakeminen

tapahtuu täyttämällä täydennys

palvelushakemus (sama kaavake,

jolla haetaan myös siviilihpalve

lukseen) ja toimittamalla se ar

meijan aluetoimistoon tai Lapin

järven siviilipalveluskeskukseen.

Paperilla hakemuslomakkeita on

saatavilla näiden lisäksi Aseista

kieltäytyjäliitosta. Hakemuksen

voi jättää koska vain varusmies

palveluksen jälkeen, myös ker

tausharjoitusmääräyksen saami

sen jälkeen ja vielä itse harjoitus

ten aikanakin. Se hyväksytään

automaattisesti, joten käytännös

sä kyseessä on ilmoitus.

Täydennyspalvelus on saman

Aseistakieltäytymisen perusteet

kaltainen vastine kertausharjoi

tuksille kuin siviilipalvelus on va

rusmiespalvelukselle. Nykyisen

lainsäädännön mukaan kaikki

täydennyspalvelukseen hakeneet

määrätään myös se suorittamaan.

Täydennyspalveluksen järjestää si

viilipalveluskeskus ja se sisältää

lain mukaan "joko koulutusta tai

käytännön harjoittelua" tai mo

lempia. Täydennyspalvelusvelvol

lisuus kestää lain mukaan rauhan

aikana enintään 40 päivää. Käy

tännössä sinne on kuitenkin mää

rätty vain kerran viideksi päiväksi.

S

kieltäytyjäliitosta, se löytyy myös

internetistä.

Kaikki siviilipalvelukseen ha

keneet on vapautettu armeijan

palveluksesta sekä rauhan että

sodan aikana. Sodan aikana siva

rit voidaan määrätä siviilitehtä

viin siviiliviranomaisten alaisuu

dessa.

Sivari kestää 362 vrk. Ennen

sen alkua mahdollisesti suoritettu

varusmiespalvelus vehennetään

tästä tiettyjä kertoimia käyttäen.

Palvelus sisältää 28 vrk kestävän

koulutusjakson, joka suoritetaan

Lapinjärven siviilipalveluskeskuk

sessa, sekä noin 11 kuukautta

kestävän työpalveluksen. Palve

Siviilipalvelus

Siviilipalvelus tarkoittaa asevel

vollisuuspalveluksen suoritta

mista armeijan ulkopuolella. Vii

me aikoina sivariin on hakenut

vuosittain noin 2500 nuorta.

Siviilipalvelukseen haetaan

täyttämällä tarkoitusta varten

laadittu hakukaavake. Jokainen

hakemus hyväksytään automaat

tisesti, joten käytännössä kysees

sä on ilmoitus. Hakemuslomak

keen voi palauttaa kutsunnoissa

tai koska vain kutsuntojen jälkeen

(myös varusmiespalveluksen ai

kana). Viranomaisten on käsitel

tävä hakemus viipymättä ja jos

sen jättäjä on varusmiespalveluk

sessa, hänet on kotiutettava välit

tömästi. Hakemuslomake palau

tetaan kutsunnoissa kutsuntalau

takunnalle, varusmiespalveluksen

aikana joukkoosaston komenta

jalle ja muulloin armeijan aluetoi

mistoon tai Lapinjärvellä toimi

vaan siviilipalveluskeskukseen.

Lomaketta on saatavilla yllämai

nituilta viranomaisilta ja Aseista

Sivi i l ipalvelus alkaa 2 8 vrk kestäväl lä koulutusjaksol la, joka suoritetaan La-

pinjärven sivi i l ipalveluskeskuksessa.
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lukseenastumiseriä on 12 vuodes

sa.

Työpalvelus suoritetaan val

tion, kuntien, uskonnollisten yh

dyskuntien tai yleishyödyllisten

yksityisoikeudellisten yhteisöjen

palveluksessa. Sen sijaan liikeyri

tyksissä sivaria ei voi suorittaa.

Käytännössä yleisimpiä palvelus

paikkoja ovat sosiaali ja tervey

denhoidon laitoksen, virastot,

koulut, yliopistot, kirjastot, kult

tuurilaitokset ja järjestöt. Palve

luspaikkojen tarjoamien työtehtä

vien kirjo on erittäin laaja, eli

käytännössä sivarityö voi olla

melkein mitä vain. Suurin osa si

vareista järjestää palveluspaik

kansa itse.

Sivarin työaika on 3640 tun

tia viikossa. Sivarilla on oikeus

viikkovapaisiin ja samanlaisiin lo

miin kuin varusmiehillä. Sivarilla

on palveluksen aikana oikeus päi

värahaan (sama kuin varusmie

hillä) sekä ilmaiseen ruokailuun,

terveydenhoitoon ja majoituk

seen. Näiden järjestäminen ja

kustantaminen on palveluspaikan

tehtävä, tosin majoituksen järjes

tämiseen se voi saada tukea val

tiolta. Suuri osa sivareista osoite

taan asumaan palveluksen aikana

samaan asuntoon, jossa on asu

nut jo ennen palvelusta. Tällöin

vuokran ja muiden kustannusten

maksaminen kuuluu palveluspai

kalle. Sivari omaisineen on oikeu

tettu myös sotilasavustukseen.

Siviilipalvelukseen hakeminen

tai sen suorittaminen ei saa vai

kuttaa kielteisesti kyseisen henki

lön mahdollisuuksiin esim. koulu

tuksen hankkimisessa tai työelä

mässä. Jos esim. työnantaja

asettaisi työnhakijan heikompaan

asemaan siksi, että tämä on suo

rittanut sivarin, kyseessä olisi

laissa kielletty työsyrjintä. Myös

palveluksesta vapautettujen syr

jintä on yhtä lailla kiellettyä.

Lisätietoja siviilipalveluksesta saat

Aseistakieltäytyjäliitosta ja Lapinjär

ven siviilipalveluskeskuksesta

Aseistakieltäytyjäliitto

Aseistakieltäytyjäliitto (AKL) on

vuonna 1974 perustettu anti

militaristinen rauhanjärjestö. Se

toimii toisaalta aseistakieltäytyjien

(siviilipalvelusmiehet, totaalikiel

täytyjät, reservinkieltäytyjät) etu

järjestönä, mutta on myös kaikille

avoin militarismin vastainen nuo

risojärjestö, joka toimii muidenkin

kuin aseistakieltäytymiseen suo

raan liittyvien kysymysten parissa.

Sen jäseneksi voivat liittyä ja siinä

toimia kaikki iästä tai sukupuoles

ta riippumatta.

Mitä AKL tekee?

• Antaa neuvoja ja oikeudellis

ta tukea aseistakieltäytyjille ja le

vittää tietoa aseistakieltäytymi

sestä.

• Tekee työtä asevelvollisuu

den lakkauttamiseksi ja aseista

kieltäytyjien aseman parantami

seksi pyrkimällä vaikuttamaan

lainsäädäntöön. Keinoina mm.

mielenosoitukset ja toimiminen

neuvottelukunnissa.

• Tekee kansainvälistä yhteis

työtä muiden maiden antimilita

ristien kanssa. Esimerkiksi semi

naarit, vetoomukset vangittujen

aseistakieltäytyjien puolesta ja

kansalaistottelemattomuustapah

tumat.

• Järjestää bussikuljetuksia

kansalaistottelemattomuustapah

tumiin ulkomaille. Viime vuosina

kohteina NATO ja ydinaseet.

Vuonna 2011 ensimmäistä kertaa

myös kuljetus Eurajoelle Olkiluo

to Blockadetapahtumaan, jossa

pyrittiin sulkemaan ydinvoima

laan johtavat tiet. Vuonna 2012

matka Belgiaan (sivu.22).

• Tukee kansalaistottelematto

muustapahtumia Suomessa to

teuttavaa muurinmurtajatryh

mää.

• Tukee Ruokaa ei Aseita –toi

mintaa.

• Järjestää bussikuljetuksia

musiikkifestivaaleille. Vuonna

2012 bussikuljetus Ilosaareen.

• Järjestää musiikkitapahtu

mia. Vuosittain noin neljä punk

keikkaa Rauhanasemalla, Helsin

gissä sekä yksi tai useampi isompi

konsertti.

• Julkaisee neljä kertaa vuo

dessa ilmestyvää Sivari&Totaali

lehteä, pamfletteja ja kirjoja

• Tuottaa tavaroita antimilita

ristisin aihein, kuten tpaitoja,

kaulahuiveja, rintamerkkejä, cd

levyjä ja heijastimia. (Lisätietoa

takasivulla)

Miten mukaan toimintaan?

• Joka kuukauden kolmas kes

kiviikko toimistotalkoot Rauhana

semalla (veturitori 3, Helsinki)

kello 18.00 alkaen.

• Uusien ilta 11.4. kello 17.00

Rauhanasemalla.

• Tule juttelemaan liiton aktii

veille tapahtumissa, joissa AKL pi

tää infopöytää.

• Tietoa tapahtumista saa mm.

liiton nettisivuilta ja Facebookin

Aseistakieltäyjäliittoryhmästä.

Nettisivuilla on myös ohjeet säh

köpostilistoille liittymiseen.

• Mikäli olet kiinnostunut jär

jestämään paikallistoimintaa

paikkakunnallasi ota rohkeasti

yhteyttä osoitteeseen toimis

to@aklweb.fi niin kerromme li

sää.

Aseistakieltäytyminen
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Totaali

kieltäytyminen

Totaalikieltäytyminen tarkoittaa

kaikesta asevelvollisuusjärjes

telmään sisältyvästä palveluksesta

kieltäytymistä, siis myös sivarista.

Totaalikieltäytyjiä on 2000luvulla

ollut vuosittain 2080.

Osa totaalikieltäytyjistä hakee

ensin siviilipalvelukseen ja kiel

täytyy sitten siitä, osa taas kiel

täytyy suoraan armeijasta. Siva

rista kieltäytyvien ja armeijasta

kieltäytyvien oikeusprosessi on

joissain suhteissa erilainen, mutta

rangaistus lähtökohtaisesti mo

lemmissa sama.

Totaalikieltäytymisestä langete

taan ehdoton vapausrangaistus,

jonka kesto on puolet suorittamat

ta olevasta henkilökohtaisesta pal

velusajasta siviilipalvelusajaksi

muutettuna. Jos totaali ei ole suo

rittanut lainkaan varusmies tai si

viilipalvelusta ennen kieltäytymis

tä, tuomio on siis 181 vrk. Jos on,

se on vastaavasti lyhyempi.

Marraskuusta 2011 alkaen

tuomioistuimet ovat voineet tuo

mitaan rangaistuksen vankeuden

sijasta valvontarangaistuksena.

Valvontarangaistus tarkoittaa

sähköisesti valvottua kotiarestia,

jota suorittava voi käydä kotinsa

ulkopuolella töissä tai opiskele

massa, mutta muu aika tulee viet

tää kotonaan. Valvontarangais

tuksen tuomitseminen vankilan

sijasta edellyttää tuomittavan ja

hänen kanssaan samassa asun

nossa asuvien suostumusta. Val

vontarangaistuksesta tullee jat

kossa yleisen siihen suostuvien

totaalikieltäytyjien rangaistus

muoto.

Lain mukaan valvontarangais

tuksen maksimipituus on kuusi

kuukautta, kun totaalikieltäyty

jien vankeustuomio on yhden päi

vän tätä pidempi. Jotta valvonta

rangaistus olisi mahdollinen, to

taalikieltäytyjän tulisi siis

suorittaa palvelusta vähintään yk

si päivä ennen kieltäytymistään 

käytännössä esim. käymällä kiel

tytymässä Lapinjärven siviilipal

veluskeskuksessa tai armeijan va

ruskunnassa määrättynä palve

lukseenastumispäivänä.

Kieltäytymispäivä lasketaan pal

veluspäiväksi ja tuomio näin ol

len laskee alle valvontarangais

tuksen maksimikeston.

Suurin osa vankeuteen tuomi

tuista totaalikieltäytyjistä on suo

rittanut tuomionsa avovankilois

sa. Myös niistä on mahdollisuus

käydä opiskelemassa tai töissä

laitoksen ulkopuolella. Avovanki

T

loissa ei ole muureja, kaltereita

eikä lukittavia sellejä. Osa totaali

kieltäytyjistä on kuitenkin joutu

nut suorittamaan tuomionsa sul

jetuissa vankiloissa, joissa kaikki

aika vietetään muurien ja kalte

reiden takana.

Totaalikieltäytymisestä lange

tettavasta rangaistuksesta ei tule

merkintää rikosrekisteriin. Val

taosalla totaalikieltäytyjistä ei ole

tuomion aikana merkittäviä on

gelmia muiden vankien tai varti

joiden kanssa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty

International on todennut useita

kymmeniä suomalaisia totaali

kieltäytyjiä mielipidevangeiksi,

koska pitää siviilipalveluksen kes

toa rangaistuksen omaisena.

Lisätietoja totaalikieltäytymisestä saa

Aseistakieltäytyjäliitosta.

Vaikka totaal ikieltäytyjät eivät oikeasti käytä raidal l ista asua tai pakene

vanki lasta lakanoista solmittujen köysien avul la, voi totaal ikieltäytyjä si l ti

joutua sul jettuun vanki laan. Useimmat totaal ikieltäytyjät kuitenkin istuvat

avolaitoksissa – ja tulevaisuudessa yhä useammin valvontarangaistuksen

mukaisessa kotiarestissa.

Aseistakieltäytyminen
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War Starts Here

Maanpakolainen
mummonmökissä

Teksti : Sampsa Oinaala

Vuonna 2001 totaalikieltäytyjä Jussi Hermaja haki

turvapaikkaa Belgiasta. Viime kesänä maanpakolainen

palasi Suomeen. Julkisuudesta vetäytynyt aktivisti

kertoo tarinansa yksinoikeudella Sivari & Totaalille.

H
yvä hiillos", pitkätukkai

nen mies myhäilee ko

hiessaan vuolukivistä lei

vinuunia. Herttainen mummon

mökki täyttyy lämmöstä.

Kissanpentu koheltaa sohvalla ja

tavoittelee joulukuusen koriste

palloja.

Rikkinäiseen villapaitaan, pi

poon ja pitkiin kalsareihin pukeu

tunut isäntä ryhtyy pilkkomaan

maaartisokkaa. Siitä hän aikoo

hauduttaa itselleen kiviuunissa il

tapalan.

Tutun näköinen hahmo. Kas

vot ovat tutut monista kuvista.

Häntä on kuvattu tvdokument

tiin ja haasteltu lukuisiin lehtiin.

Sehän on Jussi Hermaja!

Jussi tuli tunnetuksi paettuaan

Suomesta Belgiaan lokakuussa

2001. Totaalikieltäytymisestä

vankilaan tuomittu mies haki po

liittista turvapaikkaa. Hän vetosi
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Case Hermaja

Suomen aseistakieltäytyjiä syrji

vään lainsäädäntöön, joka mää

räsi siviilipalvelusmiehet palvele

maan yli tuplasti sotilaita pidem

pään.

Konfl ikti kutsuntapaikal la

Mutta aloitetaanpa vielä hieman

kauempaa menneisyydestä. En

simmäisen konfliktinsa lain kou

ran kanssa Hermaja koki jo syk

syllä 1999, kun hän jakoi Jyväs

kylän kutsuntapaikan

sisäänkäynnillä aseistakieltäyty

misestä kertovia lentolehtisiä.

Jussi ei suostunut noudatta

maan poliisin poistumiskäskyä,

eikä myöskään luovuttamaan hen

kilötietojaan poliisille. Poliisin

määräämät sakot kaatuivat oikeu

dessa, koska ei pystytty näyttä

mään toteen, että Hermaja olisi

häirinnyt kutsuntatilaisuutta.

Kyseessä oli ennakkotapaus,

joka osoitti, että lentolehtisten ja

kaminen yleisellä alueella kut

suntapaikan luona on täysin lail

lista, eikä siihen saa puuttua. Oi

keuspäätöksen myötä

kutsuntakampanjan häirintä vä

heni merkittävästi.

Kansainväl isel le tasol le

"Minulla on superhumaanit pe

rusteet: kaikki väkivalta on vää

rin", Hermaja perustelee aseista

kieltäytymistään. Aluksi hän haki

siviilipalvelukseen, mutta päätti

lopulta kieltäytyä kokonaan ase

velvollisuudesta.

Syy oli sekä poliittinen, että

äärimmäisen pragmaattinen.

"Protestoin sitä vastaan, että

eduskunta ei lyhentänyt siviilipal

velusta. Toisaalta ajattelin, että

vankilassa tulisi opiskeltua tehok

kaasti."

Vankilaan Jussi ei koskaan

päätynyt. Aseistakieltäytyjäliitos

sa oli ideoitu kampanja, jossa to

taalikieltäytyjä hakisi poliittista

turvapaikkaa Belgiasta. Belgia on

ainoa EUmaa, joka käsittelee

myös toisista unionimaista saapu

vat turvapaikkahakemukset.

Kyseessä oli julkisuustempaus,

jolla haettiin huomiota aseista

kieltäytyjiä syrjivälle lainsäädän

nölle. Hermaja päätti tarttua ti

laisuuteen. "Kun kotimainen po

liittinen painostus ei riitä, asia

pitää viedä kansainväliselle tasol

le. Ulkomainen kampanjointi vai

kutti jo 1930luvulla ensimmäi

sen siviilipalveluslain syntyyn."

"Muutaman
kuukauden juttu"

Julkisuutta saatiinkin roppakau

palla, kun Jussi Hermaja jätti

Suomen taakseen tiistaina 2. lo

kakuuta 2001. Mutta kukaan ei

arvannut, mitä sen jälkeen tapah

tuisi.

"Alunperin pidin sitä muuta

man kuukauden juttuna, jonka

jälkeen joutuisin vankilaan", Jussi

muistelee. Niin ei käynyt. Pako

laisuushakemuksen käsittely kesti

vuosia, eikä Suomi ryhtynyt vaa

timaan pakolaisen palauttamista

kotimaahan.

Maaliskuussa 2004 Belgian

korkein hallintooikeus päätti, et

tei Hermaja saa turvapaikkaa.

Käytännössä hän sai kuitenkin

jäädä Belgiaan. "Muutaman kuu

kauden" reissu kesti lopulta pii

rua vaille kymmenen vuotta.

Kun Jussi lähti matkaan, hä

nellä ei ollut mukana juuri mi

tään tavaroita, eikä hän tuntenut

Belgiasta ketään. Lentokentällä

oli vastassa belgialaistunut ydina

seaktivisti Katri Silvonen, joka

organisoi Hermajan tukikampan

jaa For Mother Earth (FME) jär

jestössä.

Aluksi Hermaja asui FME:n

järjestötyöntekijän luona ja sen

jälkeen järjestön vapaaehtois

työntekijöiden asunnossa. Pitkä

aikaisin koti Gentissä oli vallattu

talo, jossa vierähti viisi vuotta.

Belgian lainsäädäntö on suopea

talonvaltauksille. Talon omistaja

ei pystynyt häätämään valtaajia,

koska ei kyennyt osoittamaan ta

lolle muuta käyttöä.

Viimeiset Belgianvuotensa

Hermaja asui vuokralla.

Vapaaehtoistyönteki jästä
ravintoloitsi jaksi

"Alussa se oli kokopäiväistä

kampanjointia", Jussi Hermaja

kuvailee. Suomalaisten aseista

kieltäytyjien tukimielenosoituk

Talvella 2006 jopa kuuluisa

Manneken Pis patsas otti

kantaa Suomen tilanteeseen

"Kun kotimainen poliittinen painostus ei riitä,

asia pitää viedä kansainväliselle tasolle."
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siin osallistui jopa belgialaisia

kansanedustajia. Manneken Pis

patsas Brysselissä sai ylleen van

ginvaatteet.

Kun omassa kampanjassa oli

hiljaisempaa, hän osallistui myös

ydinaseiden vastaiseen kampan

jointiin Belgiassa ja Skotlannissa.

Irakin sodan aikana Jussi oli mu

kana pysäyttämässä Yhdysvaltain

asejunia.

Sosiaaliturvaa pakolaiselle ei

myönnetty, koska hän ei asunut

pakolaiskeskuksessa. Aluksi hän

eli lahjoituksilla ja opintolainalla.

Melkein alusta asti Jussi ryhtyi

myös tekemään vapaaehtoistyötä

kasvisravintolan kokkina.

"Rahaa oli vähän, mutta asuin

ilmaiseksi ja sain syödä ravinto

lassa niin paljon kuin halusin."

Parin vuoden jälkeen Hermaja

alkoi saada ravintolatyöstä palk

kaa. Lopulta hänestä tuli yrittäjä.

2006 Jussi perusti kavereidensa

kanssa oman kasvisravintolan.

Taustalla oli havainto, että Gen

tin ravintolat tarjosivat kasvissyö

jille enimmäkseen kevyttä ter

veysruokaa.

"Me tarjosimme kunnon mät

töä  sellaista, jota lihansyöjätkin

syövät mielellään."

Komkommertijd on edelleen

Gentin paras kasvisravintola, joka

vetää lounasaikaan salin täyteen.

Uusi elämänmuutos

Siviilipalveluslaissa säädetään,

että viisi vuotta tavoittamatto

missa olleen henkilön asevelvolli

suus raukeaa. Jussi Hermaja viet

ti puoli vuosikymmentä käymättä

lainkaan Suomessa. Muutenkin

elämä vakiintui Belgiaan, jossa

oli työ ja kaveriporukka.

Pari vuotta sitten hän ryhtyi

kypsyttelemään ajatusta uudesta

elämänmuutoksesta. Siitä tuli ai

van yhtä yllättävä kuin pakolai

seksi lähtemisestä. Viime kesästä

asti Hermaja on asunut Kumpulan

tilalla PohjoisKarjalassa. Keski

Euroopan ihmispaljous on vaihtu

nut syrjäseudun hiljaisuuteen.

"Kyllästyin urbaaniin elinym

päristöön ja kiireeseen. Onko elä

män tarkoitus kokata lounasta

toimistotyöntekijöille?"

Ruokaa Jussi tekee toki mielel

lään edelleen. Kun hän edellisen

kerran lämmitti leivinuunia, syn

tyi lasagne, kolme pizzaa ja sei

tanpaisti.

Lumitöitä ja polttopuita

Elämällä on nyt uusi rytmi. Aamu

alkaa tulen sytyttämisellä ja kah

vin keittämisellä. Tänään isäntä

on tehnyt lumitöitä, kantanut

polttopuita ja nostanut saunalle

vedet kaivosta. Sekä tietenkin

lämmittänyt uunin, jossa nyt heh

kuu hiillos.

Kotitöiden lisäksi aika kuluu

lukemalla ja käsitöitä tekemällä.

Televisiota ei ole, mutta radio on

päällä aina. Vakiokanavat ovat

Radio Suomi ja Yle Puhe. "Ilman

nettiä ei pärjäisi", Jussi pohtii. Se

toimii mokkulalla.

Ensi kesänä Hermaja aikoo

laittaa kasvimaan ja kasvihuo

neen. Polttopuita pitäisi tehdä

kevään aikana.

Mummonmökkinsä expako

lainen jakaa Niukunaukun kans

sa. Kun se tuli taloon, hiiret lak

kasivat juoksemasta nurkissa.

Kaveri löytyi kaupan ilmoitustau

lulta.

"Niin, kauankos siitä onkaan?

Neljä kuukautta. Hitto, sillehän

voi jo kohta tulla juoksuaika!"

Ei mökkiläinen aivan koko

naan ole aktivismiakaan unohta

nut. Keväällä hän aikoo reissata

Aseistakieltäytyjäliiton bussilla

entiseen kotimaahansa Nato Ga

me Over toimintapäivään. Jussi

toivoo, että mukaan lähtisi mah

dollisimman paljon väkeä.

Tänään isäntä on tehnyt lumitöitä,

kantanut polttopuita ja nostanut sau

nalle vedet kaivosta.
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M
inulta on vuosien aikana

kysytty monesti eri yh

teyksissä, minkä vuoksi

toimin Aseistakieltäytyjäliitossa –

eihän asevelvollisuus koske minua,

naista. Olenko kenties ”miesasia

nainen”, kuten eräs toimittaja ky

syi? AKL:n toimintaan kuuluu toki

paljon muutakin antimilitaristista

rauhantyötä kuin suoraan asevel

vollisuuteen ja aseistakieltäytymi

seen liittyviä kysymyksiä. Itse koen

kuitenkin asevelvollisuuden vastai

sen ja aseistakieltäytymistä edistä

vän ja tukevan työn tärkeänä. Täs

sä jutussa keskityn siihen, miksi

minä vastustan asevelvollisuutta ja

mitä tekemistä asevelvollisuudella

on minun kanssani.

Toimintani alkuaikoina perus

telin mielenkiintoani asevelvolli

suuskysymyksiin sillä, että asevel

vollisuus koskettaa konkreettisesti

läheisiäni. Kutsuntoihin joutuvat

minun veljeni, ystäväni, kumppa

nini, sukulaiseni. Se, voidaanko

heidät tuomita vakaumuksensa

vuoksi vankeuteen, koskettaa

myös minua. Käsitykseni on kui

tenkin vuosien mittaan syventy

nyt. Militarismi ja asevelvollisuus

sen muotona vaikuttavat monin

tavoin minunkin elämääni, ase

maani yhteiskunnassa ja sosiaali

siin suhteisiini.

Miesten yleistä asevelvollisuut

ta on vastustettu paljon juuri sillä

perusteella että se koskee vain

miehiä, jolloin sen voi nähdä ole

van syrjintää sukupuolen perus

teella. Kun asevelvollisuus otet

tiin käyttöön itsenäistyneessä

Suomessa, tätä keskustelua ei

kuitenkaan käyty. Asevelvollisuu

den tarpeellisuudesta kyllä väitel

tiin. Puhuttiin muun muassa

luokkaeroista ja siitä, kuinka ase

velvollisuudella voitaisiin ylittää

sisällissodan poliittisten puolten

välinen kuilu. Sitä ei kyseenalais

tettu, että asevelvollisuus koski

kaikkia terveitä miehiä eikä ke

tään naisia.

Militarismi kytkeytyykin tii

viisti ympäröivän yhteiskunnan

käsityksiin siitä, mikä on mies

ten ja naisten paikka siinä. Toi

sin sanoen asevelvollisuusarmei

ja ylläpitää ja tuottaa käsityksiä

siitä, mitkä eri sukupuolten teh

tävät yhteiskunnassa ovat ja mi

tä niiltä voi odottaa. Vain mie

hiä koskevana instituutiona ase

velvollisuusarmeija liittää

väkivallan miehiin ja miehuu

teen. Se siis tuottaa sellaisia kä

sityksiä, joissa miesten oletetaan

olevan valmiita sekä kestämään

että tekemään väkivaltaa. Nai

silta tätä ei odoteta, mutta nä

mä väkivaltaa oikeuttavat ra

kenteet vaikuttavat meidänkin

elämäämme.

Vaikka naiset on usein liitetty

rauhanomaisuuteen, on meiltä

kin odotettu tukea militaristisille

rakenteille. Monissa tutkimuksis

sa eri sodista onkin osoitettu,

kuinka esimerkiksi äitejä on val

jastettu poikansa rintamalle kan

nustaviksi voimiksi tai miten nai

sia käytetään sotilaiden viihdyt

tämiseen. Nykyään naisia toimii

toki myös sotilaina monissa

maissa. Paitsi armeijan tukemis

ta enemmän tai vähemmän pii

loon jäävissä tehtävissä, naisten

kytkeminen rauhaan, hoivaan ja

kotiin palvelee myös militarismin

oikeuttajana: sodan tai siihen

valmistautumisen oikeuttajaksi

tarvitaan paitsi sotilaita, myös

heistä riittävän riippuvaisia koti

joukkoja suojeltaviksi.

Se että naisten ei oleteta kes

tävän samaa kuin miesten tar

koittaa myös, ettei naisten vält

tämättä nähdä kykenevän sa

manlaiseen yhteiskunnalliseen

osallistumiseen kuin miesten.

Ensinnäkin miehille tarkoitettu

armeija sulkee naiset pois puo

lustuspolitiikan piiristä. ”Nainen

ei sovi [armeijan] ylipäälliköksi”

möläytyksillään taannoin kohun

Mutta eihän se koske minua?!

Naiset ja
asevelvollisuus

Teksti : Tuul i Vuori

Asevelvollisuus
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Asevelvollisuus

aiheuttanut yliluutnantti ei vielä

kään ole mielipiteineen yksin.

Armeijasta puhuvien armeijaa

käymättömien naisten oikeutta

ja kykyä puhua aiheesta kyseena

laistetaan toistuvasti. Toisaalta

asevelvollisuus kansalaisvelvolli

suutena ja varusmiespalvelus

miesten ”kansalaiskouluna”, jol

laiseksi se usein esitetään, on

omiaan liittämään täysivaltaisen

kansalaisuuden ennen kaikkea

miehiin – länsimaisessa ajattelus

sa tällä tosin on muutenkin pit

kät historialliset juuret.

Koska vain miehille tarkoitettu

armeija tai asevelvollisuus vaikut

taa myös siihen, millaisin ehdoin

naiset on hyväksytty yhteiskunnan

jäseniksi, on naisten armeijaan

pääsyä perusteltu tasaarvolla.

Myös vaatimuksia asevelvollisuu

den tai jonkinlaisen kansalaispal

veluksen ulottamiseksi sekä mie

hiin että naisiin on perusteltu joko

miesten syrjinnän lopettamisella

tai yhdenvertaisten kansalaisoi

keuksien ja velvollisuuksien to

teutumisella. Mutta millaista tasa

arvoa tukisi eri militarisoinnin ta

pojen laajentaminen koskemaan

uusia ihmisryhmiä? Väkivallan ja

toisten ihmisten ulkopuolelle jät

tämisen logiikka säilyy samana, ja

tämä logiikka voi käyttää oletettua

tasaarvoa meillä oikeuttamaan

tappamista muualla – esimerkiksi

Afganistanissa.

Asevelvollisuus ja militarismi

yleensä tarvitsevat toimiakseen

laajempaa yhteiskunnallista tukea

kuin vain varusmieskoulutukseen

osallistuvien suostumuksen. Yksi

tapa tuen varmistamiseen on

tuottaa ja ylläpitää siihen sopivia

toiminnan tapoja ja käsityksiä su

kupuolesta. Antimilitarismi tarvit

seekin ymmärrystä siitä, millai

siin sukupuolen järjestämisen ta

poihin militarismi liittyy, sekä

keinoja kyseenalaistaa näitä tapo

ja. Asevelvollisuus ei ole vain

nuorten miesten ongelma, vaan

koskee kaikkia.

Lähteitä:

Anders Ahlbäck: Soldiering and the

making of Finnish manhood : conscrip

tion and masculinity in interwar Fin

land, 19181939. Åbo Akademi Uni

versity, Åbo 2010.

Ellen Elster & Majken Jul Sørensen

(toim.): Women Conscientious Objec

tors. An Anthology. War Resisters In

ternational 2010.

Kirsi Mäki: Sota. Teoksessa Kantola &

Valenius (toim.), Toinen maailmanpo

litiikka. Vastapaino, Tampere 2007.

Özgür Heval Çinar and Coşkun Usterci

(toim.): Conscientious Objection: Re

sisting Militarised Society. Zed Books,

London 2009.
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T
ein lukioikäisenä valinnan

ryhtyä aseistakieltäytyjäksi

ja suorittaa siviilipalveluk

sen. Ajattelin tuolloin myös totaa

likieltäytymistä vaihtoehtona. Tu

lin kuitenkin siihen tulokseen, et

tä tulevaisuuden kannalta olisi

hyödyllisempää olla vuosi sivari

na, kuin protestoida täysin voi

min vankilassa. 17vuotiaana

koulupoikana en omannut kovin

kaan kiihkeää vakaumuksellista

näkemystä, mutta yliopistoopin

tojen takia muutaman vuoden

palvelukseen astumista lykättyä

ni, alkoi ajatukset "pakkotyön" ja

"välivuoden" välillä heilahdella.

Myöhemmin palvelusta suorit

taessani ymmärsin oman asen

teen olevan tärkeä voimavara.

Valmistauduin vuoden siviili

palvelukseen hyvissä ajoin ennen

Lapinjärveä ja kuukautta sen kou

lutuskeskuksessa. Olin hakenut

muutamaan Tampereella sijain

neeseen julkisen sektorin työpaik

kaan, joista päädyin Tampereen

Siviilipalvelusmies
sairaalassa Teksti : Jarkko Mäkipää

Siviil ipalvelus
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Siviil ipalvelus

yliopistolliseen sairaalaan. Kun

muodolliset seikat oli hoidettu,

kuukausi Lapinjärvellä takana ja

marraskuun ensimmäinen päivä

kalenterissa, aloitin seitsemän ja

puolituntiset työpäivät viidesti

viikossa.

Alkusäätämisestä ja kaamos

masennuksesta selvittyäni sukel

lus sairaalamaailmaan sujui posi

tiivisissa merkeissä. Maailma oli

suuri ja kokemuksia täynnä. Jo

pelkällä työntekijöiden määrällä

mitattuna (+4000 hlöä) TAYS on

valtava laitos, jossa käytävien

varret tuskin tulevat yhdellekään

täysin tutuiksi. Ensisijainen työn

kuvani olikin potilaskuljettajana

toimiminen. Pääsin siis yhden

toista kuukauden ajaksi niin

sanotusti leikkimään sairaiden

hoitajaa. Esimiehinäni toimivat

osastonhoitaja ja laitoksen pal

kanlaskija, jotka vastasivat pereh

dyttämisestä ja paperitöistä. Mi

nussa heräsi kuitenkin kritiikkiä

kaavoihin kangistumista kohtaan,

sillä uudelta sivarilta odotettiin

täsmälleen samanlaista työpanos

ta kuin edelliseltäkin.

Sivariidentiteettini päälle al

koi muodostua paloittain myös

sairaaladuunarin identiteettiä sitä

mukaa kun totuin osaston rutii

neihin ja hierarkioihin. Työhön

perehdyttämisen yhteydessä alle

kirjoitin potilastietoturvalomak

keen, joka kielsi minua vuotamas

ta potilaiden henkilökohtaisia tie

toja ulkopuolisille. Potilaiden

kanssa vuorovaikuttamisessa täy

tyi pitää huolta siis myös omasta

luottamuksellisuudesta.

Työpäivän aikana sivarille an

nettiin aikaa ja tilaa mennä ja tul

la, kunhan hoiti oman roolinsa.

Pyrinkin tuona aikana tekemään

ihmisläheistä työtä, potilaiden hy

vinvointia ajatellen, sekä työkave

rit huomioiden. Kiireisinä päivinä

tuntui usein silti siltä, että kaikki

hoitajat ja lääkärit eivät pystyneet

antamaan täyttä panostaan poti

laiden hoitotyöhön. Sivarivuote

nani kaksi samaan toimialuee

seen kuuluvaa osastoa Tampe

reella kärsi vesivahingon, joten

potilaspaikat eristyksineen olivat

todellakin kortilla. Yhteistyö van

hainkotien ja kotihoitopalvelui

den kanssa tuntui myös olevan

haastavaa ja turhan hierarkkista.

Suurimmalla osalla ajasta tu

tustuin hoitohenkilökuntaan,

muihin sivareihin (big up), poti

laisiin, opiskelijoihin ja lähettei

hin. Jäljelle jääneellä ajalla kävin

syömässä, luin lehtiä – ja ehkä

tärkeimpänä: hoidin omia työteh

täviäni. Omiin työtehtäviini kuu

lui laaja kirjo sellaisia asioita jois

ta vailla terveydenhoitoalan kou

lutusta olevan saattoi odottaa

suoriutuvan; pidin liinavaate ja

tarvikevarastot täysinä, autoin

ruoanjaoissa, huolehdin potilai

den liikkumisesta sängyillä ja

pyörätuoleilla ja pidin kahvin

kuumana taukohuoneessa.

Potilaiden kanssa työskentely

oli toisinaan raskasta fyysisesti.

Henkisestikin se oli sitä välillä:

toisinaan joutui raapimaan iloa

niistä pienistä asioista, sillä poti

laiden tuskia ei saatu aina lääk

keilläkään hallintaan. Pitkiä sai

raalakäytäviä kävellessä ehti aja

tella sairastamista ja sairauksien

vaikutuksia ihmisten arkeen. Osa

päivistäni kului kotiinpääsyä

odottaen, mutta tietäen että päi

vä kerrallaan aamut vähenevät.

Työnteon kannalta elämä sivarina

sairaalassa oli antoisa kokemus.

Lähtökohtaisesti ajattelin pestin

sivarina olevan välttämätön paha,

mutta positiiviseksi sivarivuoden

käänsivät mukavat hoitajat, sii

voojat, opiskelijat ja lääkärit, sekä

enemmän tai vähemmän elä

määnsä tyytyväiset potilaat.

Suurimpana motivaattorina si

variajaltani voin mainita hyvin

ajoitetut henkilökohtaiset lomat,

joita käytin alkuvuodesta muun

muassa viikon lomailuun etelässä

sekä kesällä. Lapinjärven koulu

tusjakson luennoilta sain myös

ihan hyvää alustusta sivarin suo

rittamiseen, mutta autuaaksi ei

vät nekään tehneet. Aika tuntui

käyvän pitkäksi, enkä ollut ainoa

joka oli tätä mieltä.

AKL:n jäsenenä sain ajankoh

taista tietoa liiton toiminnasta

säännöllisesti sivarin aikana. Tä

män kirjoituksen yhtenä moti

vaattorina ja perimmäisenä tar

koituksena onkin osoittaa tukeni

Aseistakieltäytyjäliitolle arvok

kaasta työstä sivarien ja totaalien

tukemisessa. Mielestäni olisi aika

siirtyä 2000luvulle yleisen ase

velvollisuuden suhteen ja saada

armeijassa käyminen vapaaehtoi

seksi. Yhteiskunnan militantit

kohtelevat asevelvollisia miehiä

kuin vuokratyöntekijöinä, joista

oikeasti hyödyllistä työtä tekevät

siviilipalvelusmiehet kokevat vää

ryyttä työn pakollisen luonteen ja

rangaistuksenomaisen pituuden

takia. ”Hyvävelijärjestelmän” nä

kemys tulevaisuuden Suomesta ei

näytä hyvältä taloudellisesta eikä

kulttuurisestakaan näkökulmasta.

Toivon että aseistakieltäytyjien

vaivannäkö jyrää poliittisen eliitin

näkemykset ja yleinen asevelvolli

suus äänestetään historiaan.

Muutos ei tapahdu hetkessä, ku

ten tiedetään. Jokaisen sivarin tai

totaalin valinta on siksi edelleen

tarpeellinen protesti.

Pääsin siis yhdentoista kuukauden

ajaksi niin sanotusti leikkimään

sairaiden hoitajaa”
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Talous

S
otateollinen kompleksi tar

koittaa taloudellisista toimi

joista, poliitikoista ja soti

lashenkilöistä koostuvaa verkos

toa, jonka yhteinen etu on

tavaroiden ja palveluiden tuotta

minen sotilaallisiin tarkoituksiin

ja jonka poliittinen ja taloudelli

nen vaikutusvalta on suuri.

Valtioilla on monia tapoja tu

kea muuten jopa tappiollista sota

teollisuutta. Näitä ovat erityisesti

omat hankinnat, viennin edistä

minen, tuet uusien asejärjestel

mien kehittämiseen ja näytöstilai

suuksien järjestäminen. Vientiä

voidaan edistää myös, vientiluo

toilla tai myöntämällä vientilupia

maihin, jotka eivät täytä asevien

tikohteilta yleensä vaadittuja kri

teereitä. Jos muu ei auta voidaan

antaa lahjuksia.

Sotateollinen kompleksi yhdis

tetään usein suurvaltoihin, kuten

Yhdysvallat, Ranska tai IsoBri

tannia. Vaikka rahasummat ovat

suurvaltoja pienempiä, voi sota

teollinen kompleksi olla vahva

pienissäkin valtioissa. Suomi ei

ole asekauppiaana suuri tekijä,

mutta Suomessakin on vauhditet

tu asevientiä monin keinoin. Pre

sidentin ja ministerien viennine

distämismatkat auttavat myös

asekauppiaita ja kehitystyötä tue

taan. Välillä valtio käyttää myös

keinoja, jotka eivät tunnu noudat

tavan edes sen omia sääntöjä.

Suomen suurin asevalmistaja

on Patria Oyj, jonka pääomistaja

on valtio. Patrian suurin asiakas

on puolustusvoimat, mutta Pat

rialla on myös merkittävää ase

vientiä. Vuoden 2011 lopulla val

tioneuvosto myönsi Patrialle –

vastoin ulkoministeriön kantaa –

luvan viedä kranaatinheittimiä ih

misoikeusloukkauksista tunnet

Aseteollisuuden
taustajoukot

Teksti ja kuvitus: Simo Hel lsten
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Talous

V
aikka euroalueen ta

lous on tiukalla, valtiot

pyrkivät välttämään

leikkaamasta puolustusbudjet

tejaan. Kun valtion talous on

tiukalla, leikataan mieluum

min sosiaaliturvasta ja koulu

tuksesta kuin aseista. Köyhillä

ja nuorilla ei ole aseteollisuu

den kaltaisia resursseja lobba

ta päättäjiä.

Osallistuin syyskuun lopus

sa sotabisnestä käsitelevään

seminaariin Barcelonassa. Pai

kan päällä kohtasin sekä jul

kisten palveluiden leikkauksia

vastustavia mielenosoituksia,

että massiivisen sotilaslento

näytöksen.

Tutkija Pere Ortegan mu

kaan Espanjalla on käynnissä

noin 15 miljardin euron ase

hankinnat, mistä rahasta iso

osa kuluu EF2000 hävittäjä

lentokoneisiin. Talouskriisi ei

ole johtanut asehankintojen

peruuttamiseen, vaan ainoas

taan rahoitusjärjestelyihin,

joilla maksuerät saadaan tila

päisesti siivottua valtion bud

Asekauppa
ja Euroopan
talouskriisi

tuun SaudiArabiaan. Patrialla on

myös keskeneräisiä lahjusoikeu

denkäyntejä koskien Egyptin ja

Slovenian asekauppoja. Lisäksi

valtion omistama Patria rahoitti

kolmea silloin suurinta puoluetta

(Kokoomus, Keskusta ja SDP)

vuoden 2007 eduskuntavaali

kampanjassa.

Valtion rahoja voidaan kana

voida aseteollisuudelle myös tut

kimusapurahoina tai tukena tuo

tekehittelyyn. Aseteollisuuden

tutkimuksen ja kehittämisen apu

rahat ovat usein yhteydessä val

tioiden omiin asehankintoihin tai

valtioomisteisten yhtiöiden vien

nin edistämiseen. Suomessa puo

lustusvoimien omien kehittämis

rahojen lisäksi myös teknologian

ja innovaatioiden kehittämiskes

kuksen Tekesin Turvallisuusoh

jelmassa rahoitetaan työ ja elin

keinoministeriön rahoilla muun

muassa Patria Aviation Oy:n mie

hittämättömän lentolaitteen ke

hittämistä.

Jos asiakas haluaa nähdä

aseen todellisessa käytössä, on

asetta käytettävä sodassa. Tällai

sen näytöstilaisuuden järjestämi

nen on valtiolta kaikkein brutaa

lein tukimuoto. Viime vuonna

monia paraikaa myynnissä olevia

sotakoneita päästiin näkemään

tositoimissa Libyassa. Asejärjes

telmän markkinointia on väitetty

osasyyksi ainakin Ruotsin intoon

lähettää uusia Gripenhävittäji

ään Libyaoperaatioon. Suomeen

on harkittu ostettavan rypäleasei

ta, jotka oli tarjouksen mukaan

testattu tositoimissa Israelissa.

Valtioiden tuki on aseteolli

suudelle elintärkeää. Monet val

tiot haluavat säilyttää kotimaisen

asetuotantonsa hinnalla millä hy

vänsä. Jos viennin tukeminen ei

riitä, yrityksiin pumpataan vero

rahoja omilla hankinnoilla. Käy

tännössä kaikissa vähänkin suu

remmissa sotaasekaupoissa osta

ja on aina valtio – ja kaikki ostot

ovat tällöin pois kyseisen valtion

muusta budjetista. Ilman valtioi

den tukea ei olisi aseteollisuutta.

jetista. Samalla hankinnan ko

konaiskustannus kasvaa.

Yksi EF2000 hävittäjiä ra

kentavista yrityksistä on es

panjalainen, joten osa rahoista

pysyy kotimaassa. Talouskrii

sistä kärsivä Kreikka joutuu

ostamaan aseensa ulkomailta.

Tällöin kaikki verorahat ja

työpaikat valuvat ulkomaille.

Vuoden 2010 lopulla Orte

ga kirjoitti, kuinka Ranskan

Nicolas Sarkozy ja Saksan

Angela Merkel asettivat Krei

kan ensimmäisten tukipaketin

ehdoksi miljardiluokan aseos

tot. Asekaupat olivat vaarassa

peruuntua, kun Kreikka leik

kasi puolustusbudjettiaan ta

louskriisin takia. Konkurssin

partaalle ajautunut Kreikka

pakotettiin jatkamaan sukel

lusveneiden, fregattien, heli

koptereiden ja hävittäjälento

koneiden ostoja 4,8:lla miljar

dilla eurolla. Nyt voidaan

kysyä olisivatko 4,8 miljardin

säästöt lieventäneet syksyn

2011 eurokriisiä?



4
/20

11
22

Tapahtuman luonteesta

T
oimintapäivän tapahtumat

ovat väkivallattomia, eikä

fyysisen väkivallan lisäksi

esimerkiksi poliisien verbaalinen

provosoiminen käy laatuun. 31.3.

järjestettävään väkivallattomuus

koulutukseen ja aktiopäivän aa

muna ohjeiden jakoon osallistu

minen on pakollista kaikille toi

mintapäivään osallistuville. Osal

listujat sitoutuvat toimimaan päi

vän aikana vain väkivallattomilla

tavoilla.

Reissuun lähteminen ei mer

kitse sitä, että sitoutuisi osallistu

maan kansalaistottelemattomuu

teen tai ottamaan kiinniotetuksi

tulemisen riskin. Jokainen matka

lainen päättää itse, mihin haluaa

osallistua, eikä päätöstä tarvitse

perustella muille. AKL kuitenkin

toivoo, että kaikki matkaan lähte

vät ovat kiinnostuneita osallistu

maan toimintapäivän tapahtu

miin jollain muotoa.

Belgialainen Vredesactie organisoi kansainvälisen toimintapäivän NATO:n pää-
majalla Brysselissä 1.4.2012, reilua kuukautta ennen, kuin sotilasliiton jäsen-
maiden johtajat kokoontuvat NATO:n huippukokoukseen Chicagossa USA:ssa.
Brysselin toimintapäivän ohjelmaan kuuluvat väkivallaton humanitäärinen in-
terventio NATO:n päämajaan, kansalaistottelemattomuutta ja muita tapahtu-
mia. Myös suomalaisten on helppo osallistua tapahtumaan, sillä AKL järjestää
sinne bussilla tehtävän yhteismatkan. Matkapäivät ovat 27.3.–5.4. ja matkan
hinta 150 € (AKL:n vanhoille jäsenille 140 €, jäsenyys sisältyy hintaan). Hintaan
sisältyvät bussikuljetukset, laivaliput ja majoitus paikan päällä.

Paikkavaraukset ja l isätietokyselyt AKL: n toimistolta,
toimisto@akl-web. fi tai 040-8362 786.

Tapahtumat
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Tapahtumat

Miksi NATO: a vastaan?

Maailman suurin sotakoneisto,

NATO, on muuttanut muotoaan

puolustusliitosta aggressiiviseksi

sotakoneistoiksi.

NATO kaataa bensiiniä liekkei

hin. Käyttäen ”Suojeluvelvolli

suutta” tekosyynä, se hyökkää

Libyaan pakottaakseen sen tuot

toisaan vallanvaihdokseen. Inver

ventio on eskaloinut konfliktia ja

aiheuttanut tuhansia uhreja. Ase

teollisuus taputtaa. NATO:n inter

ventio Afganistaniin on raunioit

tanut maan ja vienyt sen sisällis

sodan partaalle. Tuhansia on

tapettu. Pitkäksi venyneen sodan

jälkeen liittouma on vähentänyt

joukkojen määrää, mutta suunnit

telee pitkää sotilaallista läsnäoloa

– vaikka sotilasjohtajat myöntä

vät, etteivät ole saavuttaneet tois

taiseksi mitään todellisia tuloksia.

Vaikka toivo ydinaseriisunnasta

elää vahvana, NATO on edelleen

sijoittanut ydinaseitaan viiteen Eu

roopan maahan. Tämä vaarantaa

ydinaseistariisuntaprosessin ja yl

lyttää muita maita aseistamaan it

sensä. Tiukan talouspolitiikan ja

rajujen leikkausten aikana NATO:n

jäsenmaat käyttävät edelleen mil

joonia ohjuspuolustukseen ja soti

laalliseen voimaan kuvitteellisia

uhkia vastaan.

28 etuoikeutetun maan kerho,

joka ajaa omia etujaan maailman

laajuisilla interventioilla, pitää

hallussaan ydinaseita ja noudat

taa ydinaseilla tehtävän ensiis

kun politiikkaa, on uhka maail

manrauhalle.

Miksi toimintapäivä
1. 4. 2 012 ?

NATO:n seuraava huippukokous

järjestetään Chicagossa, Yhdysval

loissa 15.22.5.2012. Tärkeimpi

nä asioina esityslistalla ovat

NATO:n rooli sotilaallisten inter

ventioiden välineenä ympäri maa

ilmaa ja sotilasliitossa parhaillaan

työn alla oleva pelote ja puolus

tuskantaarviointi, jossa määritel

lään NATO:n ydinaseiden rooli.

Tarvitaan yhteistä eurooppa

laista toimintaa hyvissä ajoin etu

käteen lähettämään vahva viesti

Euroopan hallituksille. Heidän tu

lee antaa NATOlähettiläilleen ja

muille edustajilleen ennen Chica

gon kokousta selvät ohjeet:

– NATO:n taktiset ydinaseet

Euroopassa ovat aikaan sopimat

tomia, hyödyttömiä, kansainväli

sen humanitaarisen lain vastaisia

ja haittaavat ydinaseiden leviämi

sen ehkäisemiseksi tehtävää työtä.

– Sotilaalliset uhkat ja inter

ventiot kiihdyttävät konflikteja,

eivät ratkaise niitä.

Lähettääkseen tämän viestin

Vredesactie järjestää kansainväli

sen suoran toiminnan päivän NA

TO:n päämajalla Brysselissä.

Lähtökohtamme

– Humanitaaristen interven

tioiden on tarkoitus lopettaa väki

valtaiset konfliktit, jotka uhkaa

vat siviilejä.

– NATO valitsee sotilaalliset

interventiot, jotka estävät rau

hanomaiset ratkaisut ja johtavat

toivottomaan väkivallan ja yhä

uusien uhrien noidankehään.

– Meillä on siviilejä kohtaan

suojeluvelvollisuus NATO:n soti

laallisia interventioita vastaan.

– Siksi toteutamme aidon hu

manitaarisen intervention koko

ihmiskunnan eduksi – pysäyttä

mällä NATO:n.

Ja miksi Suomesta. . .

Vaikkei Suomi olekaan NATO:n

jäsen, se tekee koko ajan laajaa

yhteistyötä sotilasliiton kanssa.

Suomen armeija, ulkopolitiikka ja

asekauppa on pitkälle yhdenmu

kaistettu NATO:n kanssa, ja yh

teistyö on jo tosiasiallisesti ajanut

Suomen sisällissodan osapuoleksi

Afganistanissa.

NATO: n päämajal l la Bryssel issä on osoitettu mieltä
useasti . Osa protesteista on pyrkinyt viemään
viestinsä pi ikki lankojen yl i – näin myös 2 012 .



AKL on vuonna 1974 perustettu
nuorten rauhanjärjestö. Sil lä on kak-
si roolia: toisaalta se toimii aseista-
kieltäytyjien etujärjestönä, toisaalta
se on kaikil le avoin mil itarismin vas-
tainen järjestö. Sen jäseneksi voivat
l i ittyä ja siinä toimia kaikki iästä tai
sukupuolesta riippumatta.

AKL ei usko aseisi in perustuvaan
turvall isuuteen. On väärä lähtökoh-
ta, että eri valtioiden ja niissä asu-
vien ihmisten intressit ovat vastak-
kaiset, että turvall isuus on turvall i -
suutta toisia valtioita, toisia ihmisiä
vastaan. Toisten ihmisten tappami-
nen tai si ihen valmistautuminen ei
luo suojaa todell isia uhkia kuten
ympäristöongelmia tai köyhyyttä
vastaan. Pikemminkin sota ja aseva-
rustelu pahentavat näitä ongelmia
tuhlaamalla niiden ratkaisemiseen
kipeästi tarvittavia taloudell isia ja
inhimil l isiä voimavaroja. Ihmiskunta
voi ratkaista olemassaoloaan ja ko-
tiplaneettaansa uhkaavat vaarat
vain toimimalla yhdessä.

Aseisiin perustuvan turvallisuuden
sijasta AKL haluaa omalta pieneltä
osaltaan olla rakentamassa maail -

Yhteystiedot
Aseistakieltäytyjäl i i tto
Rauhanasema
Veturitori 3
0052 0 Helsinki

puh 040-836 2 786
fax 09-147 2 97
toimisto@akl-web. fi
http: //www. akl-web. fi /

Aseistakieltäytyj ien
neuvonta
Päivystys ma ja to klo 14–18:
09-7568 2 444 muina aikoina
040-836 2 786, neuvonta@akl-web. fi

Lakiapua
lakiasia insihteeri Juha Keltti
040-56 38 731,
juha. keltti@akl-web. fi

Toimintaryhmät
AKL- Jyväskylä
jyvaskyla@akl-web. fi

AKL-Turku
turku@akl-web. fi

Oletko ki innostunut AKL-toiminnasta
omal la paikkakunnal lasi? Ota yhteyt-
tä toimistoon, ni in neuvomme!

Muita yhteystietoja
War Resisters´ International
5 Caledonian Road,
London N1 9DY, Britain
info@wri-irg. org
http: //www. wri-irg. org

Li ity jäseneksi
Aseistakieltäytyjäl i i ton jäseniksi voi-
vat l i i ttyä aseistakieltäytyj ien l isäksi
kaikki muutkin, jotka kannattavat l i i -
ton periaatteita. Perusjäsenmaksu on
10 euroa, alennettu maksu 5e (pal-
veluksessa olevi l le sivarei l le, totaal i -
kieltäytyj i l le - joiden oikeusprosessi
on kesken - ja kaiki l le maksuvuonna
2 2 vuotta tai vähemmän täyttävi l le) .
Tuki jäsenmaksu on 2 0 euroa.

Maksa jäsenmaksusi ti l i l le:
800017-750541

Kirjoita viestiosaan nimesi ja yh-
teystietosi (kuten katuosoitteesi leh-
teä varten)!

Jäsenmaksuun sisältyy nel jä ker-
taa vuodessa i lmestyvä Sivari&To-
taal i -lehti , joka kertoo aseistakieltäy-
tymisestä ja antimi l i taristisesta toi-
minnasta eri puol i l la maai lmaa.

Tuotteita voi ti lata AKL: n toimistolta
(p.040-836 2786, ti laukset@akl-web.fi) .
Myös paikan pääl le toimistol le voi tul-
la ostoksi l le - varmistathan etukäteen,
että toimistol la ol laan paikal la . Mini-
miti laus 4 euroa, jos maksu ei ole ti -
lauksen mukana. Postikulut l isätään
hintaan. Pankkiyhteys: Sampo
80002 7-10155341 (ti l inomistaja Hel-
singin sivi i l ipalvelusseura).

AKL: n jäseni l le tarkoitetut jäsenhinnat
(suluissa) ovat voimassa vain Helsin-
gin toimistolta ostettaessa/ti lattaessa
sekä myyntipöydi l lä , jos maksat sa-
maan aikaan jäsenmaksun. Jos haluat
jäsenalennuksen, mainitse si itä ti laus-
ta tehdessäsi .

Osta AKL:n tukituotteita:
www.aklweb.fi/yhdistys/myyntituotteet

Asan ja tovereiden tuki levy AKL: l le:
- CD 16€ (13€)
- 2 xLP 18€ (15€)
- Ju l iste noin 2 0x40cm 2 €
Farewel l to Arms 4 -CD 5€
Farewel l to Arms 3 -CD 5€
Kynät 1€
Sytytin 2 €
Antimi l i taristiset T-paidat (katkaistu
kivääri , rauhanlei jona)
- Perinteinen mal l i , luomu 16€ (14€)
- Miesten ja naisten strech-t-paita,
luomu 16€ (14€)
- Vanhojen mal l istojen hajakoot 5€
Hei jastimet 3€
Rei lun kaupan kangaskassi 5€
Rintamerkit 38mm ja 2 5mm 1€
Pinssit 2 €
Pamfletit
- Sodal la on lapsen kasvot 1€
- Propagandan takaa 1€
- Jugoslavian väkival laton val lanku-
mous 1€
Kirjat
- Aseistakieltäytyjän maai lma 3€
- Katkelmia al istumisesta ja vastarin-
nasta 3€
+ muita kirjoja suomeksi ja englanniksi

maa, jossa vallitsee todellinen turval-
lisuus. Turvallisuus, joka ei perustu
aseisiin, vaan siihen, ettei kukaan
enää tarvitse aseita. AKL:n toiminnan
pohjana on kansainvälinen sodanvas-
tustajien julistus: ”Sota on rikos
ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen
päättänyt olla tukematta min-
käänlaista sotaa ja kamppailla
sotien kaikkien syiden poistami-
seksi” . AKL näkee sotien syinä ih-
misten välisen epätasa-arvon ja to-
dellisten vaikutusmahdollisuuksien
puutteen. Toisin sanoen se näkee so-
tien syynä rakenteellisen väkivallan,
joka puolestaan luo väkivaltaisia ra-
kenteita – armeijoita. Paitsi että ar-
meijat ovat tulosta rakenteellisesta
väkivallasta, ne myös ylläpitävät sitä.
Sen takia pidämmekin aseistakieltäy-
tymistä ja antimilitarista toimintaa
tärkeänä osana taistelussa oikeuden-
mukaisemman maailman puolesta.

Aseistakieltäytyjäl i itto toimii si -
vi i l ipalveluksen kehittämiseksi ni in,
että aseistakieltäytymisestä tulee
varteenotettava vaihtoehto yhä
useammalle asevelvol l isel le, ja tu-
kee totaal ikieltäytymistä.




